
ZADÁVANIE ZÁKAZKY 
s nízkou hodnotou v súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Z. z.  

 
 VÝZVA NA PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY  

 
 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 
 
Názov:                   Stredná odborná škola automobilová Coburgova 7859/39 Trnava  
IČO:                     17053676     
Sídlo organizácie:  Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava        
Zastúpená:             Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ školy 
Kontaktné  osoby: PaedDr. Ivan Kováčik pre technické náležitosti 
         telefónny kontakt: 033/5933941, e-mail: zrov@sosatt.sk 
                               Simona Radičová pre ekonomické náležitosti     
                               telefónny kontakt: 033/5933923, e-mail: ekonom@sosatt.sk 
 
2. Predmet zákazky:  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k rekonštrukcii 
a  modernizácii SOŠ automobilovej Trnava, Coburgova 7859/39. 
Kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 
3. Opis predmetu zákazky:    

      Rekonštrukcia obvodového a strešného plášťa budovy praktického vyučovania, vrátane      
zateplenia, komplexná rekonštrukcia a modernizácia troch dielní praktického vyučovania. 

 Rozsah prác: 
- zameranie a posúdenie existujúceho stavu obvodového plášťa 
- zameranie a posúdenie existujúceho stavu strešného plášťa 
- zameranie existujúceho stavu troch dielní praktického vyučovania 
- projekt zateplenia a obnovy obvodového plášťa (odstránenie montovaných častí 

obvodového plášťa, vymurovanie odstránených častí obvodového plášťa, výmena 
výplní všetkých otvorov obvodového plášťa) 

- zateplenie a obnova strešného plášťa (zhotovenie zateplenia a novej hydroizolácie 
strešného plášťa vrátane nových klampiarskych prvkov) 

- komplexná obnova troch dielní praktické vyučovania (výmena nášľapných vrstiev 
podláh, zhotovenie SDK podhľadov, vymaľovanie, výmena silnoprúdových rozvodov 
NN vrátane osvetlenia, výmena zvislých a ležatých rozvodov vykurovania vrátane 
vykurovacích telies) 

- statické posúdenie 
- riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
- projekt obnovy bleskozvodu 
- EHB (projektové energetické hodnotenie budovy) 
- položkotý rozpočet s výkazom výmer. 

 
Projektovú dokumentáciu  pre stavebné povolenie vypracovať 6 x v tlačenej forme 
a 1 x   elektronickej (formát PDF). 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:    
    8 333,33   EUR  bez  DPH     (10 000,00 EUR s DPH) 



5. Druh zákazky: služba 
 
6.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie. 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie. 
 
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Do 20 kalendárnych dní od podpísania zmluvy. 
 
9.   Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani 
zálohové platby.  
Vystavená a predložená faktúra verejného obstarávateľa musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu v členení na jednotlivé položky dodávky predmetu zákazky a ich ceny. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
10.  Lehota, miesto, spôsob predkladania cenových ponúk a obhliadka miesta: 
Cenová ponuka musia byť  predložené v slovenskom jazyku a v mene EUR:   
do 18.05.2017 do 11:00 hod.  
Miesto: SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 
Spôsob predloženia ponuky: 
1) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.  Uchádzač vloží svoju cenovú 
ponuku do uzavretej nepriehľadnej obálky, ktorá musí obsahovať:   
- názov a adresu verejného obstarávateľa  (viď miesto) 
- obchodné meno a adresu sídla uchádzača  (identifikačné údaje) 
- označenie obálky nápisom: „Neotvárať“ s uvedením hesla „Cenová ponuka –  
  Vypracovanie  projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie k rekonštrukcii  
  a modernizácii SOŠ automobilovej Trnava, Coburgova 7859/39“. 
2) Spôsob doručenia: 
-  osobne na sekretariát riaditeľa SOŠ automobilovej Trnava,  verejného obstarávateľa. 
3) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 
4) Po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená 
uchádzačovi neotvorená. 
5) Obhliadku objektu bude možné vykonať dňa 12.05.2017 a 15.05.2017 v čase od 8.00 
do 12.00 hodiny v SOŠ automobilovej Trnava. Obhliadku si vykoná záujemca 
po predchádzajúcom telefonickom dohovore s p. PaedDr. Ivanom Kováčikom. Výdavky 
spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 
 
11. Spôsob určenia ceny: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 
Ak   uchádzač: 
a)   je platiteľom DPH, navrhovanú ponúknutú cenu uvedie v zložení: 
      - navrhovaná cena bez DPH 
      - sadzba DPH a výška DPH 
      - navrhovaná cena vrátane DPH. 



b) nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, zároveň upozorní na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH! 
 
12. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.05.2017 o 12.00 hod.   
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, 
ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na  predloženie cenovej 
ponuky alebo  náležitosti ponuky. 
 
13. Kritéria  hodnotenia ponúk: 
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH.   
Cenová ponuka uchádzača, ktorá splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bu- 
de mať najnižšiu cenu za celú zákazku uvedenú v bode č. 3, bude vyhodnotená ako úspešná.  
Výsledok procesu verejného obstarávania sa oznámi uchádzačom e-mailovou poštou 
dňa  18.05.2017. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva dňa 19.05.2017. 
 
14. Podmienky účasti uchádzačov: 
Ponuka musí byť predložená v stanovenom termíne v písomnej forme v štátnom jazyku. 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto: 
- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 bod 1 e) zákona 
o verejnom obstarávaní v platnom znení: § 32 odsek 1 písmeno e) je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
-  predloží  cenovú  ponuku podľa prílohy č. 1  
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať  služby predmetu zákazky predložením 
výpisu z obchodného registra, živnostenského listu. Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
projektanta, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, 
predložiť s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 
 
15. Dátum zverejnenia:  na webovej stránke SOŠ automobilovej Trnava 10.05.2017. 
Oslovenie uchádzačov na realizáciu vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie k rekonštrukcii a modernizácii SOŠ automobilovej Trnava, Coburgova 
7859/39: e-mailovou poštou 10.05.2017 následne po zverejnení na webovej stránke SOŠ 
automobilovej Trnava. 
 
16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť proces verejného obstarávania z nasledovných 
dôvodov: 
-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve   
   na  predloženie  cenovej ponuky, 
-  ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie (t.j. ak škole    
   nebude poskytnutý príspevok na financovanie „Vypracovanie projektovej dokumentácie   
   pre stavebné povoleniu k rekonštrukcii a modernizácii SOŠ automobilovej Trnava,  
   Coburgova 7859/39“). 
 
 
 
 



17. Ďalšie doplňujúce informácie: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho 
ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. 
Úspešnému uchádzačovi bude  vystavená zmluva na predmet zákazky.  
 
Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami 
verejného  obstarávateľa v tomto procese verejného obstarávania. 
 
 
 
 
V Trnave dňa 09.05.2017 
 
 
 
 
 
    

Ing. Jozef Ormandy        
riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Príloha č.1 
 
 
Cenová ponuka – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  
k rekonštrukcii a modernizácii SOŠ automobilovej Trnava, Coburgova 7859/39. 
 
 
 

Názov 
 

Celková 
cena bez 
DPH  
 

Sadzba 
DPH  
  

Výška DPH Celková 
cena 
vrátane 
DPH 

Vypracovanie 
projektovej dokumentácie  
pre stavebné povolenie  
k  rekonštrukcii a modernizácii SOŠ  
automobilovej Trnava, Coburgova  
7859/39 v súlade s výzvou 

    

 
 
 
 
Identifikácia uchádzača:   
- názov alebo obchodné meno 
- adresa 
- IČO 
- DIČ 
- meno a priezvisko kontaktnej osoby  
 
 
 
 
 
Cenovú ponuku vyhotovil (meno a priezvisko  oprávnenej osoby): 
 
 
 
Telefonický kontakt: 
 
 
Dňa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


